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S£OWO WSTÊPNE

Pro memoriam

Spis treci

2 maja, w dniu ukazania siê kolejnego wydania miesiêcznika Soleczniki, obchodzimy Dzieñ Polonii i Polaków za granic¹. wiêto to ustanowione przez Senat
Rzeczpospolitej Polskiej jest od
2002 roku okazj¹ do prezentacji
polskiej kultury naszym europejskim wspó³obywatelom i s³u¿y integracji Polonii w Europie. W tym
roku, zgodnie z tradycj¹, mielimy
przejæ w wi¹tecznym pochodzie
ulicami Wilna, jako wiadectwo
tego, ¿e jestemy jedn¹ z najliczniejszych grup Polaków mieszkaj¹cych poza Macierz¹, ¿e pielêgnujemy kulturê i tradycjê, jestemy wierni mowie i wierze ojców,
oraz po to, by z³o¿yæ ¿yczenia sobie i wszystkim Polakom na wiecie. Tak siê nie sta³o. Zbyt ma³o
czasu minê³o od tragedii, która
wstrz¹snê³a nie tylko ca³¹ Polsk¹
i Polakami, ale te¿ ca³ym wiatem.
Dzisiaj, wyciszeni i skupieni, modlimy siê w naszych wi¹tyniach
za nas, za Polaków na ca³ym wiecie, za ofiary katastrofy lotniczej
i prosimy Stwórcê o ³askê dla narodu polskiego.
10 kwietnia 2010 roku. 9.56
czasu litewskiego.
- Nie. To nieprawda - to pierwsza myl, która utkwi³a w g³owach
ludzi, którzy siê dowiedzieli o katastrofie lotniczej polskiego rz¹dowego samolotu pod Smoleñskiem.
Ból i rozpacz  to uczucia, które nas ogarnê³y, gdy agencje informacyjne jak oszala³e zaczê³y re-

lacjonowaæ przebieg wydarzeñ tego
feralnego ranka.
Nikt nie prze¿y³. Polska straci³a
96 synów i córek, wraz ze swym prezydentem Lechem Kaczyñskim i jego
ma³¿onk¹ Mari¹. Wród ofiar - wielu polityków, urzêdników, dowództwo Wojska Polskiego, przedstawiciele Rodziny Katyñskiej, duchowni, osoby towarzysz¹ce. Delegacja
lecia³a na uroczystoæ obchodów 70.
rocznicy mordu katyñskiego.
Trudno znaleæ odpowied na
pytanie: Dlaczego?.
To dramat ca³ego narodu polskiego. To dramat Polaków, mieszkaj¹cych w rejonie solecznickim, ale
nie tylko. Widzia³em, jakie by³y nastroje. Prze¿yli to wszyscy, mieszkaj¹cy na ziemi solecznickiej - Rosjanie, Litwini, Bia³orusini. Oni tak samo
jak my pytali: Dlaczego?. Pytalimy
i spontanicznie, zagubieni, gromadzilimy siê w dniu katastrofy - 10 kwiet.
nia - na placu przed samorz¹dem, w
kociele w Ejszyszkach, by oddaæ ho³d
tragicznie zmar³ym, zapaliæ znicze i
wspólnie szukaæ sensu tej tragedii. W
dzieñ po dramacie we wszystkich kocio³ach rejonu solecznickiego celebrowano Msze wiête w intencji ofiar.
12 kwietnia Litwa pogr¹¿y³a siê
w trzydniowej ¿a³obie. Ho³d tragicznie zmar³emu prezydentowi RP i
ofiarom katastrofy odda³y najwy¿sze
w³adze Litwy, a prezydent Dalia Grybauskaite uczestniczy³a w uroczystoci pogrzebowej w Krakowie.
Na pok³adzie prezydenckiego samolotu lecia³y osoby, które mia³em

szczêcie poznaæ osobicie, a które
by³y równie¿ bardzo bliskie wszystkim mieszkañcom rejonu. Osoby te
by³y naszymi prawdziwymi przyjació³mi. Wiedzia³y o naszych potrzebach i troskach, zawsze s³u¿y³y pomoc¹. To w³anie im, ofiarom tragedii pragniemy powiêciæ to wydanie miesiêcznika.
To, co siê wydarzy³o, to wielka
strata, ale jestem przekonany, ¿e
wzorce zachowañ tych ludzi, zostawione nam, bêd¹ ubogacaæ nasze
¿ycie. Z perspektywy wiary chrzecijañskiej, tego rodzaju cierpienia
i dowiadczenia powinny budziæ w
nas nadziejê. Ufam, ¿e Ci, co zginêli w Bogu, bêd¹ nam pomagaæ
w trudnych i zawik³anych czasach,
prostowaæ drogi naszego mylenia.
Ufam równie¿ w to, ¿e my, obecni
na tej ziemi, uchronimy od zapomnienia tych, co zginêli w katastrofie pod Smoleñskiem i tych,
których pamiêæ chcieli uczciæ w
Katyniu. Czeæ ich pamiêci!
Zdzis³aw Palewicz,
mer rejonu solecznickiego
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Ok³adka: fot. Katarzyna Biersztañska

Wspomnienie o Prezydencie Lechu Kaczyñskim

FOT. INTERNET

By³ serdecznym
przyjacielem Litwy
W katastrofie pod Smoleñskiem zgin¹³ Prezydent Lech Kaczyñski i jego ¿ona Maria. Osierocili córkê Martê i dwie wnuczki - Ewê i Martynê.

M

ia³em zaszczyt uczestniczyæ
w spotkaniu Prezydenta z litewskimi Polakami podczas jednej
z licznych wizyt w Wilnie  mówi
Zdzis³aw Palewicz, mer rejonu. 
Podczas tego spotkania i póniej,
s³uchaj¹c przemówieñ Lecha Kaczyñskiego w Telewizji Polskiej zauwa¿y³em, ¿e jednym z kluczowych
s³ów w jego wypowiedziach by³
Patriotyzm. Coraz bardziej utrwala³em siê w przekonaniu, ¿e w
ustach prezydenta nie brzmia³o ono
banalnie. G³osi³ wartoci bardzo
wa¿ne i bliskie Polakom z Wileñszczyzny: ojczyzna, naród, jêzyk.
Kocha³ ca³y naród polski, niezale¿nie od tego, w jakim zak¹tku wiata
mieszkaj¹ jego przedstawiciele.
Ogromn¹ sympati¹ darzy³ Polaków
na Litwie. Warto przypomnieæ, ¿e
jego ma³¿onka Maria, pochodzi³a z
Wileñszczyzny z rodu Mackiewiczów. Mimo ogromu obowi¹zków,
które mia³, nigdy o nas nie zapomnia³. Dowodem na to jest to, ¿e w
ubieg³ym roku dostalimy od Pana
Prezydenta dwie depesze gratulacyjne: z okazji 20. rocznicy za³o¿enia
ZPL oraz z okazji naszego lokalnego wiêta - do¿ynek. W depeszy nades³anej na rêce prezesa Oddzia³u
Solecznickiego ZPL pisa³:  W tym
szczególnym czasie, kiedy Zwi¹zek
Polaków na Litwie obchodzi Jubileusz 20-lecia, chcia³bym skierowaæ
s³owa specjalnych, serdecznych podziêkowañ do Polaków mieszkaj¹cych w Solecznikach i w rejonie solecznickim. S³owa te kierujê do
Pana osobicie oraz do wszystkich

¿yj¹cych w tych stronach Polaków:
dziekujê Wam drodzy Rodacy za
wielkie zaanga¿owanie i pracê na
rzecz polskiej spo³ecznoci ¿yj¹cej
w Solecznikach i w rejonie solecznickim, za wszystko co robicie na
rzecz zachowania polskiej to¿samoci, promocji jêzyka polskiego i kultury polskiej, za podejmowan¹ w
duchu polsko  litewskiej solidarnoci pracê na rzecz rozwoju samorz¹dnoci na Litwie. Sk³adam serdeczne
gratulacje Solecznickiemu Oddzia³owi Zwi¹zku Polaków na Litwie i
¿yczê wytrwa³oci, a tak¿e wielu,
wielu sukcesów w dalszej pracy.
By³o to dla niego ca³kiem naturalne,
pamiêtaæ o nas. By³ naszym orêdownikiem w negocjacjach z w³adzami
o prawa mniejszoci. Dla Litwy nie
by³ jedynie przywódc¹ pañstwa partnera strategicznego, by³ jej serdecznym przyjacielem  podkrela
Zdzis³aw Palewicz.
Antoni Edward Jankowski, pedagog i znany spo³ecznik mia³ okazjê
poznaæ Prezydenta Lecha Kaczyñskiego podczas uroczystoci wrêczania odznaczeñ dla zas³u¿onych.
 Jak¿e to by³o po swojsku, po wileñsku, gdy wrêczaj¹c mi Krzy¿ Kawalerski Orderu Zas³ugi RP prezydent za¿artowa³: No to jeszcze trochê pos³u¿ymy naszej sprawie? To
by³ bardzo bliski nam cz³owiek.
Wielki cz³owiek  wspomina pan
Jankowski.  Spotykalimy siê
zreszt¹ niejednokrotnie. Jego wypowiedzi i czyny by³y bardzo wywa¿one. Nigdy nie rozdawa³ obietnic, których spe³nienie by³oby niemo¿liwe.

Lech Kaczyñski mówi³, ¿e Polska potrzebuje rozliczenia historii.10 kwietnia zamierza³ poczyniæ
kolejny krok ku temu. Zgin¹³ w katastrofie samolotu, którym udawa³
siê na uroczystoci 70. rocznicy
zbrodni katyñskiej. Mia³ 61 lat.
Urodzony 18 czerwca 1949 roku w
Warszawie Lech Kaczyñski pochodzi
z rodziny inteligenckiej. Jego rodzice
byli ¿o³nierzami Armii Krajowej.
Ukoñczy³ studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
By³ doktorem habilitowanym nauk
prawnych - specjalizowa³ siê w prawie pracy. Przez ca³e ¿ycie by³ zwi¹zany z opozycj¹ demokratyczn¹ i
antykomunistyczn¹. W 1968 roku
by³ uczestnikiem wydarzeñ marcowych. W latach 1977-1980 wspó³pracowa³ z Komitetem Obrony Robotników (KOR) i Wolnymi Zwi¹zkami Zawodowymi Wybrze¿a. Bra³
udzia³ w sierpniowym strajku w 1980
roku. W 1981 roku, po wprowadzeniu stanu wojennego, zosta³ internowany. Zwolniony po 11 miesi¹cach,
wkrótce zosta³ jednym z najbli¿szych
wspó³pracowników Lecha Wa³êsy.
Od stycznia 1986 roku, kierowa³
gdañsk¹ Regionaln¹ Komisj¹ Wykonawcz¹. Uczestniczy³ w prze³omowych strajkach w Stoczni Gdañskiej
w roku 1988. Bra³ udzia³ w rozmowach Okr¹g³ego Sto³u.
Po reaktywowaniu Solidarnoci
w kwietniu 1989 roku zosta³, jako
sekretarz Krajowej Komisji Wykonawczej, najbli¿szym wspó³pracownikiem Lecha Wa³êsy w zwi¹zku. W
wyborach 4 czerwca 1989 roku star-
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FOT. INTERNET

towa³ jako kandydat Komitetu Obywatelskiego i zosta³ wybrany senatorem. Z listy Porozumienia Centrum - ugrupowania, którego liderem
by³ jego brat Jaros³aw Kaczyñski wszed³ jesieni¹ 1991 do Sejmu I kadencji. Od pocz¹tku dzia³alnoci politycznej w wolnej Polsce postulowa³ lustracjê i dekomunizacjê w
¿yciu publicznym.
W lutym 1992 roku Lech Kaczyñski zosta³ prezesem Najwy¿szej
Izby Kontroli. Jako prezes NIK w
ogromnym stopniu wzmocni³ zaufanie spo³eczne do tej instytucji
(wzrost zaufania z 30 do 60 procent)
i przeobrazi³ NIK w skuteczny organ kontroli pañstwowej. Funkcjê tê
pe³ni³ do 1995 roku.
Potem Lech Kaczyñski zaj¹³ siê
prac¹ naukow¹. Na scenê publiczn¹
wróci³ w czerwcu 2000 r., gdy po
wyjciu Unii Wolnoci z koalicyjnego rz¹du, premier Jerzy Buzek
zaoferowa³ mu funkcjê ministra
sprawiedliwoci.
Na tym urzêdzie Lech Kaczyñski
da³ siê poznaæ jako polityk zarz¹dzaj¹cy tward¹ rêk¹ organami cigania,
nie wachaj¹cy siê przed wydawaniem prokuratorom bezporednich
poleceñ w konkretnych sprawach.
Szybko sta³ siê jednym z najbardziej
popularnych cz³onków rz¹du, drugim
najpopularniejszym politykiem polskim po ówczesnym prezydencie

Aleksandrze Kwaniewskim. Jego
dzia³ania, d¹¿¹ce do zerwania z obowi¹zuj¹c¹ w Polsce od lat liberaln¹
polityk¹ karn¹, spowodowa³y wzrost
zaufania spo³ecznego. Skutecznie
walczy³ z przestêpczoci¹, korupcj¹
i mafi¹. W 2001 roku wspólnie z
bratem Jaros³awem za³o¿y³ partiê
Prawo i Sprawiedliwoæ.
Lech Kaczyñski pe³ni³ odpowiedzialne funkcje w organizacjach
miêdzynarodowych: w Miêdzynarodowej Organizacji Pracy by³ cz³onkiem Rady Administracyjnej, a w
Europejskim Stowarzyszeniu Najwy¿szych Organów Kontroli Pañstwowej EUROSAI - cz³onkiem prezydium. Dziennik ¯ycie Warsza-

wy wybra³ go Cz³owiekiem Roku
1994. Prezydentem Warszawy Lech
Kaczyñski zosta³ w listopadzie 2002
roku. Rz¹dy w stolicy rozpocz¹³ pod
has³ami zlikwidowania uk³adów korupcyjnych oraz przywrócenia ³adu
i porz¹dku. Podj¹³ skuteczne dzia³ania na rzecz poprawy bezpieczeñstwa w miecie. Za jeden z jego sukcesów jako prezydenta stolicy uznaje siê budowê Muzeum Powstania
Warszawskiego, które jest obecnie
jedn¹ z najnowoczeniejszych tego
typu placówek w kraju. 23 padziernika 2005 roku Lech Kaczyñski
wygra³ wybory prezydenckie. Urz¹d
obj¹³ 23 grudnia 2005 roku, sk³adaj¹c przysiêgê przed Zgromadzeniem
Narodowym. Zosta³ czwartym prezydentem III Rzeczypospolitej, trzecim wybranym w wyborach powszechnych.

RODZINA

FOT. INTERNET

¯ona Lecha Kaczyñskiego 
Maria  jest z zawodu ekonomistk¹.
Córka Marta ma mê¿a prawnika i
obydwoje s¹ aplikantami adwokackimi. Pañstwo Kaczyñscy mieli
dwie wnuczki  6-letni¹ Ewê i 2-letni¹ Martynê.
Para Prezydencka ogromn¹ sympati¹ darzy³a zwierzêta. Do rodziny
nale¿a³y dwa psy  kundelek Lula i
terier szkocki Tytus oraz przyjêty ze
schroniska kot Rudolf.
Bo¿ena Lenkiewicz
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Wspomnienie Macieja P³a¿yñskiego, prezesa stowarzyszenia  Wspólnota Polska

Twardy zawodnik

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

Wród osób, które zginê³y w
katastrofie lotniczej pod Smoleñskiem by³ Maciej P³a¿yñski, by³y
marsza³ek Sejmu, jeden z za³o¿ycieli i by³y przewodnicz¹cy
Platformy Obywatelskiej, pose³
na Sejm, senator i wicemarsza³ek Senatu, prezes stowarzyszenia Wspólnota Polska.

D

u¿o ciep³ych s³ów o P³a¿yñskim p³ynie z ust jego znajomych i przyjació³.
- Maciej P³a¿yñski by³ pierwszym polskim politykiem wysokiej
rangi, który jako marsza³ek Sejmu
RP odwa¿y³ siê odwiedziæ rejon
solecznicki. Sta³o siê to w 1998
roku. Podczas tamtej historycznej
wizyty ze rodków kancelarii polskiego parlamentu na budowê pomnika Adama Mickiewicza zosta³o przekazanych 20 tys. litów. Wtedy te¿ Maciej P³a¿yñski wzi¹³
udzia³ w polsko-litewskim Zgromadzeniu Parlamentarnym, które
odby³o siê w Centrum Kultury w
Solecznikach. Od momentu objêcia w maju 2008 roku posady prezesa Stowarzyszenia Wspólnota
Polska przez ca³y czas ze szczególn¹ trosk¹ opiekowa³ siê polskimi szko³ami rejonu solecznickiego, wspieraj¹c swoim autorytetem
projekty inwestycyjne dotycz¹ce
renowacji placówek owiatowych,
organizacji kolonii dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej w Polsce.
W ostatnich latach jako prezes
Stowarzyszenia Wspólnota Polska niejednokrotnie goci³ na ziemi solecznickiej.
- Zawsze ³atwo by³o z nim rozmawiaæ i znajdowaæ wspólny jêzyk.
Uwa¿am, ¿e w osobie wiêtej pamiêci Macieja P³a¿yñskiego, rejon
solecznicki straci³ wielkiego przyjaciela  mówi Józef Rybak, zastêpca dyrektora administracji samorz¹du rejonu solecznickiego.

- Odchodzi jako prezes stowarzyszenia Wspólnota Polska. Za³o¿yciel i pierwszy przewodnicz¹cy Platformy Obywatelskiej, twórca Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów i legendarnej spó³dzielni wietlik.
Niedawno, jak zawsze w Sylwestra,
z Maciejem my, jego ludzie ze
wietlika, zagralimy mecz, ostatni mecz - powiedzia³ premier Donald Tusk podczas ceremonii powitania trumien z cia³ami ofiar katastrofy pod Smoleñskiem.
Pose³ Jaros³aw Sellin wspominaj¹c by³ego marsza³ka przyzna³, ¿e
P³a¿yñski mia³ w sobie potencja³, by
podejmowaæ najpowa¿niejsze wyzwania polityczne i jeszcze du¿o by³o
przed nim. Przyzna³, ¿e dyskutowali
na temat mo¿liwoci jego startu w tegorocznych wyborach prezydenckich.
Pose³ wspomina³ by³ego marsza³ka
jako pasjonata polityki, bardzo dobrego, inteligentnego rozmówcê, który
umiejêtnie potrafi³ oceniaæ rzeczywistoæ, bez odwo³ywania siê do emocji. - Ale nie mo¿na zapomnieæ, ¿e
P³a¿yñski by³ tak¿e osob¹ ciep³¹ i
dowcipn¹ - mówi³ Jaros³aw Sellin.
Pose³ ¿artowa³, ¿e P³a¿yñski fizycznie musia³ byæ Skandynawem,
bo zawsze w zimne, ch³odne dni
chodzi³ w rozpiêtej marynarce, bez
p³aszcza i czapki.

- Z racji tego, ¿e by³ ³ysy, zawsze
siê dziwilimy jak on to wytrzymuje - mówi³ Sellin.
Maciej P³a¿yñski urodzi³ siê 10
lutego 1958 w M³ynarach na Pomorzu. Zostawi³ ¿onê i trójkê dzieci. Po
sierpniu 1980 jako student prawa na
Uniwersytecie Gdañskim by³ wród
za³o¿ycieli Niezale¿nego Zrzeszenia
Studentów Polskich. NZSP by³o
pierwsz¹ z niezale¿nych organizacji
studenckich, które w tym czasie zaczê³y powstawaæ na wy¿szych
uczelniach, by nastêpnie zjednoczyæ
siê w Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów. P³a¿yñski sta³ na czele NZS na
UG i by³ jednym z organizatorów
strajków studenckich przed i po 13
grudnia 1981 r. W stanie wojennym
za³o¿y³ Spó³dzielniê Pracy Us³ug
Wysokociowych wietlik, znan¹
te¿ jako Gdañsk. Spó³dzielnia istnia³a w latach 1983-90 i by³a miejscem pracy wielu opozycjonistów,
pozbawionych mo¿liwoci legalnego zarobkowania. Zajmowa³a siê
szczególnie niewdziêcznymi pracami wysokociowymi. W spó³dzielni pracowali tak¿e m.in. Donald
Tusk i Wies³aw Walendziak.
P³a¿yñski, jak wspominaj¹ jego
wspó³pracownicy z tamtego okresu,
poza bardzo sprawnym zarz¹dzaniem spó³dzielni¹, osobicie wykonywa³ szereg prac i s³yn¹³ z doskona³ej sprawnoci fizycznej.
Pasj¹ P³a¿yñskiego z tamtego
czasu, któr¹ podziela³o ca³e rodowisko, by³a pi³ka no¿na. Regularnie rozgrywano mecze z udzia³em
pracowników spó³dzielni oraz rodowiska póniejszego Kongresu
Liberalno Demokratycznego, wówczas skupionego wokó³ pisma
Przegl¹d Polityczny. P³a¿yñski
regularnie bra³ te¿ udzia³ w meczach reprezentacji pi³karskiej polskiego Parlamentu.
- Maciek by³ twardym cz³owiekiem. Na boisku pi³karskim jako
obroñca by³ trudny do przejcia wspomina³ dawne czasy prezydent Sopotu.
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W sierpniu 1988 roku P³a¿yñski,
jako prezes spó³dzielni, wspiera³
strajki na Wybrze¿u, za co zosta³
honorowym cz³onkiem NSZZ Solidarnoæ Portu Gdañskiego. W tym
okresie by³ wspó³twórc¹ Kongresu
Libera³ów, z którego póniej wy³oni³a siê partia Kongres LiberalnoDemokratyczny (jednym z jej liderów by³ Tusk).
W sierpniu 1990 roku premier
Tadeusz Mazowiecki mianowa³
Macieja P³a¿yñskiego wojewod¹
gdañskim. W wyborach 1997 roku
startowa³ z listy Akcji Wyborczej
Solidarnoæ i na fali popularnoci,
po odwo³aniu ze stanowiska wojewody, otrzyma³ rekordow¹ w
tych wyborach liczbê ponad 124
tys. g³osów. 20 padziernika 1997
roku zosta³ wybrany marsza³kiem
Sejmu, choæ zg³oszony zosta³

przez AWS, popar³y go wszystkie
ugrupowania.
W listopadzie 1997 roku by³
wród cz³onków za³o¿ycieli Ruchu
Spo³ecznego AWS.
19 stycznia 2001 roku wraz z
Andrzejem Olechowskim i Donaldem Tuskiem powo³a³ Platformê
Obywatelsk¹. W wyborach parlamentarnych 2001 roku P³a¿yñski,
startuj¹c z listy Platformy Obywatelskiej, uzyska³ najlepszy indywidualny wynik w okrêgu gdañskim,
wygrywaj¹c miêdzy innymi z Lechem Kaczyñskim.
W 2002 roku by³ inicjatorem
porozumienia PO i PiS, tworz¹cego koalicjê PO-PiS na wybory samorz¹dowe w 2002 roku. W
czerwcu 2003 roku z³o¿y³ rezygnacjê z funkcji przewodnicz¹cego
klubu PO oraz z szefa partii i opu-
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FOT. CZ. MARCINKIEWICZ

W uroczystociach pogrzebowych
Macieja P³a¿yñskiego 21 kwietnia w
Gdañsku uczestniczy³a delegacja przedstawicieli rejonowego Oddzia³u Solecznickiego ZPL: zastêpca prezesa Mariola Pieszko, Gra¿yna Zaborowska, Czes³awa Marcinkiewicz oraz m³odzie¿ z
gimnazjum im. Jana niadeckiego. Delegacja z³o¿y³a wieniec, wpisa³a siê do
ksiêgi kondolencyjnej, uczestniczy³a we
mszy wiêtej w intencji tragicznie zmar³ego prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Po nabo¿eñstwie w Bazylice Mariackiej trumna z cia³em Macieja
P³a¿yñskiego zosta³a przeniesiona do
kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej
i umieszczona w sarkofagu wykonanym z czarnego granitu.

FOT. MAREK LIUBIANIEC

18 kwietnia ho³d tragicznie zmar³emu prezesowi Stowarzyszenia Wspólnota Polska Maciejowi P³a¿yñskiemu
odda³a delegacja samorz¹du rejonu solecznickiego: mer rejonu Zdzis³aw Palewicz, pose³ na Sejm RL Leonard Talmont, kierownik wydzia³u owiaty i
sportu administracji samorz¹du Regina
Markiewicz. Cz³onkowie delegacji z³o¿yli wieniec i wpisali siê do ksiêgi kondolencyjnej. Pe³nili wartê honorow¹
przy trumnie Macieja P³a¿yñskiego.

ci³ partiê. Do koñca kadencji pozosta³ pos³em niezale¿nym.
W wyborach parlamentarnych 23
wrzenia 2005 roku, P³a¿yñski wystartowa³ jako niezale¿ny kandydat
na senatora. Zdoby³ ponad 150 tysiêcy g³osów. Zosta³ wybrany wicemarsza³kiem Senatu.
11 maja 2008 roku zosta³ prezesem
stowarzyszenia Wspólnota Polska.
P³a¿yñski by³ honorowym obywatelem miast M³ynary, Puck, Pionki i Lidzbark Warmiñski. By³ fundatorem Fundacji Pomorskiej za³o¿onej dla propagowania postaw aktywnoci i przedsiêbiorczoci,
szczególnie wród m³odych ludzi z
najubo¿szych rodzin. By³ wspó³fundatorem Fundacji Nuta Nadziei,
wspieraj¹cej utalentowane muzycznie dzieci niepe³nosprawne.
Z. Palewicz Junior

Wspomnienie Andrzeja Przewonika,
przewodnicz¹cego Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa

Chcia³ upamiêtniæ ka¿dego
polskiego ¿o³nierza

N

ie ma osoby, której rodziny katyñskie, rodowiska kombatanckie zawdziêczaj¹ wiêcej - uwa¿a Teresa Stanek, sekretarz krakowskiego Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski.
Lista jego sukcesów, które wypracowa³ swoim wywa¿onym podejciem i kompetencjami, jest bardzo
d³uga, jednak najwa¿niejszy jest Katyñ. To Andrzej Przewonik wymóg³
na Rosjanach zgodê na utworzenie
polskiego cmentarza i pomnika zamordowanych w lesie katyñskim.
- To w zasadzie ca³kowicie jego
dzie³o - podkrela Teresa Stanek. Jego zas³ug¹ by³o te¿ odtworzenie
Cmentarza Orl¹t Lwowskich.
Od 1992 roku Andrzej Przewonik
kierowa³ Rad¹ Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa. Ju¿ w latach 90.
przy jego udziale zosta³y upamiêtnione groby ¿o³nierzy AK w Puszczy
Rudnickiej i Songieliszkach.
- Bli¿ej Andrzeja Przewonika
pozna³em w 2001 roku, po³¹czy³y
nas Koniuchy. W du¿ym stopniu zawdziêczaj¹c determinacji i oddaniu
Przewonika w Koniuchach stan¹³
pomnik na czeæ mieszkañców wsi
zamordowanych przez partyzantkê
sowieck¹ w styczniu 1944 roku. By³
osob¹ o niezwyk³ej, wrêcz encyklopedycznej wiedzy na temat walki
polskiego narodu o niepodleg³oæ w
XX wieku i to nie tylko w Polsce,
lecz i na Litwie, Bia³orusi, Ukrainie,
w Rosji i innych krajach. Chcia³
upamiêtniæ ka¿dego polskiego ¿o³nierza, ka¿de miejsce zwi¹zane z

walk¹ polskiego narodu o niepodleg³oæ. £¹czy³ nas wspólny pogl¹d na
historiê. Jego mieræ odbieram jako
niezast¹pion¹ stratê nie tylko dla
Polski, ale i dla nas  podkrela
Zdzis³aw Palewicz, mer rejonu solecznickiego, prezes Solecznickiego
Rejonowego Oddzia³u Zwi¹zku Polaków na Litwie.
Andrzej Przewonik urodzi³ siê
w 1963 roku w Krakowie. Ukoñczy³
Wydzia³ Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytetu Jagielloñskiego.
W latach 1981-1989 dzia³a³ w strukturach podziemnych zwi¹zanych z
Solidarnoci¹, po 1989 roku w
Zwierzynieckim Komitecie Obywatelskim NSZZ Solidarnoæ w Krakowie, radny dzielnicy Zwierzyniec
w Krakowie z ramienia KO. Od 1
wrzenia 1990 roku pracowa³ w administracji pañstwowej: pracownik
Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, a od 1 wrzenia 1992 roku sekretarz generalny ROPWiM. Od
sierpnia 1994 roku do maja 1998
roku wiceprzewodnicz¹cy i sekretarz Komisji ds. Upamiêtnienia
Ofiar Zbrodni Katyñskiej przy
Prezesie Rady Ministrów.
Przewodnicz¹cy Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Grobów i Cmentarzy Wojennych. Cz³onek Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej ds. akt
wywiadu polskiego. W latach 19992000 wiceprzewodnicz¹cy Zespo³u
ds. Organizacji Obchodów 60. Rocznicy Zbrodni Katyñskiej. Przez wiele lat cz³onek G³ównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi

FOT. INTERNET

- By³ autentyczny i dlatego osi¹ga³ sukcesy - mówi o Andrzeju
Przewoniku Kama Syczowa, jego znajoma, dzia³aczka niepodleg³ociowa z Krakowa. - Nie wyobra¿am sobie, ¿e teraz kto mia³by go
zast¹piæ. Nie ma takiej osoby. Pamiêtam go jako cz³owieka bardzo
pracowitego, który z energi¹, ale i z wyczuciem podchodzi³ do delikatnych spraw, jakimi siê zajmowa³.

Polskiemu. By³ przewodnicz¹cym
Rady Fundacji Polsko-Niemieckie
Pojednanie, cz³onkiem Rady Powierniczej Muzeum Powstania Warszawskiego, Rady Muzeum Historycznego m. Warszawy, Muzeum KL Auschwitz-Birkenau w Owiêcimiu.
Przewodnicz¹cym Rady Muzeum
Ordynariatu Polowego WP.
Andrzej Przewonik by³ cz³onkiem honorowym wielu organizacji
spo³ecznych, kombatanckich i towarzystw kresowych. By³ stypendyst¹
Fundacji Armii Krajowej w Londynie i wspó³za³o¿ycielem Fundacji Archiwum Polski Podziemnej 19391956 w Warszawie. By³ za³o¿ycielem
i Prezesem Instytutu Józefa Pi³sudskiego w Warszawie oraz redaktorem
naczelnym rocznika Niepodleg³oæ.
By³ równie¿ autorem licznych
publikacji naukowych i artyku³ów z
problematyki Polskiego Pañstwa
Podziemnego oraz katyñskiej, laureatem Nagrody M³odych im. W.
Pietrzaka (1990), Niezale¿nej Fundacji Popierania Kultury Polskiej
POLCUL FOUNDATION, dyplomu
Benemerenti, nagrody im. Jerzego
Giedroycia za dzia³alnoæ w imiê
polskiej racji stanu (2003).
Odznaczony by³ Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, srebrnym Krzy¿em SPK w Londynie, medalem Milito Pro Christo, Krzy¿em
Oficerskim Republiki Wêgierskiej,
rosyjskim Orderem Przyjani.
Z. Palewicz Junior
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Wspomnienie o Krzysztofie Putrze, wicemarsza³ku Sejmu RP

Wród pasa¿erów prezydenckiego samolotu, który rozbi³ siê
10 kwietnia, znajdowa³ siê tak¿e Krzysztof Putra, wicemarsza³ek Sejmu RP. Chocia¿ nigdy nie
by³ na ziemi solecznickiej, to nale¿a³ do grona polskich polityków, którzy przyczynili siê do
wsparcia inwestycji w rejonow¹
owiatê polsk¹, dobrze zna³ i rozumia³ problemy Polaków na
Wileñszczynie.

K

FOT. INTERNET

rzysztof Putra urodzi³ siê w
1957 roku we wsi Józefowo
pod Augustowem. Od 1975 do 1994
roku pracowa³ w Fabryce Przyrz¹dów i Uchwytów w Bia³ymstoku. W
latach 1985-1986 by³ wiceprzewodnicz¹cym, a w latach 1987-1988 przewodnicz¹cym Rady Pracowniczej w zak³adzie, w którym pracowa³. W 1988 r. zosta³ wspó³za³o¿ycielem Stowarzyszenia Dzia³aczy
Samorz¹du Pracowniczego. Od
1980 r. dzia³a³ w NSZZ Solidarnoæ.
W 1990 r. by³ jednym z za³o¿ycieli
Porozumienia Centrum. By³ cz³onkiem w³adz krajowych tej partii i
prezesem jej Zarz¹du Wojewódzkiego w Bia³ymstoku. W 2001 r. wspó³-
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tworzy³ Prawo i Sprawiedliwoæ,
zosta³ prezesem Podlaskiego Zarz¹du Regionalnego tej partii.
By³ pos³em X, I i VI kadencji,
senatorem VI kadencji.
- Krzysztofa Putrê pozna³em podczas pracy w samorz¹dzie solecznickim, on natomiast by³ wówczas wicemarsza³kiem Senatu RP. Wtedy
zale¿a³o nam na jak najszybszym zakoñczeniu renowacji pierwszego polskiego gimnazjum w rejonie - gimnazjum niadeckiego w Solecznikach. Wicemarsza³ek z zaanga¿owaniem popar³ nasze starania i swoim
autorytetem przyczyni³ siê do wyasygnowania przez Senat RP potrzebnych na remont gimnazjum pieniêdzy. Chocia¿ Putra nigdy nie by³ osobicie w Solecznikach to zrobi³ dla
nich niema³o. Ponadto, nale¿y odznaczyæ, ¿e by³ prawdziwym patriot¹
polskim, który zawsze sta³ w obronie interesów polskiej mniejszoci
narodowej na Litwie. Z wielkim
¿alem przyj¹³em wiadomoæ o jego
mierci, by³ to naprawdê wspania³y
cz³owiek, s³u¿y³ wielu ludziom w
Polsce nie tylko jako wzorzec polityka ale te¿ ojca i mê¿a  mówi Leonard Talmont, pose³ na Sejm RL.

FOT. INTERNET

Jego dum¹ by³a rodzina

Najwiêksz¹ dum¹ dla Putry by³a
jego rodzina. By³ ojcem omiorga
dzieci (szeciu synów i dwie córki). Czêsto ¿artowa³, ¿e mo¿e wystawiæ w³asn¹ szóstkê pi³karsk¹,
bowiem tylu ma synów. Jak zaznaczaj¹ jego przyjaciele i koledzy, by³
cz³owiekiem o niezwyk³ym poczuciu humoru i ¿yczliwoci ludzkiej.
W Polsce s³yn¹³ tak¿e jako w³aciciel najwiêkszych w¹sów wród
polskich polityków. Kiedy czasami
goli³ w¹sy, to z wielkim trudem rozpoznawali go nawet bliscy koledzy.
Kilka lat temu najm³odszy - wówczas czteroletni - syn zapyta³ mnie
wieczorem, jak wygl¹dam bez w¹sów. Wzi¹³em no¿yczki, póniej
maszynkê i mu pokaza³em. Jemu
siê podoba³o, ale najstarsza córka
widz¹c mnie w kuchni, krzyknê³a
wystraszona. Myla³a, ¿e kto obcy
w³ama³ siê do naszego domu. Kilka dni póniej na pogrzebie senatora Andrzeja Kaliciñskiego podszed³ do mnie senator Jan Szafraniec
z LPR, uszczypn¹³ delikatnie w ramiê i zapyta³ szeptem: Krzysztof to ty? - wspomina³ Putra.
Rodzina p. Krzysztofa Putry na
miejsce ostatniego spoczynku wybra³a dla niego cmentarz parafii w.
Rocha w Bia³ymstoku, obok którego znajduje siê pomnik katyñski.
Bez w¹tpienia jest to zrozumia³a i
symboliczna decyzja. Katastrofa lotnicza mia³a miejsce praktycznie w
tym samym miejscu, gdzie w 1940
roku zginêli polscy oficerowie.
Andrzej Ko³osowski

Wspomnienie biskupa gen. Tadeusza P³oskiego

Ostatnia
homilia

L

os sprawi³, ¿e tych s³ów w lesie
katyñskim nikt nie us³ysza³.
Duszpasterz Wojska Polskiego
zgin¹³ w katastrofie lotniczej prezydenckiego samolotu.
Bp P³oski urodzi³ siê 9 marca
1956 r. w Lidzbarku Warmiñskim.
W 1976 r. wst¹pi³ do Wy¿szego Seminarium Duchownego w Olsztynie, gdzie odby³ studia filozoficznoteologiczne. W 1982 roku przyj¹³
wiêcenia kap³añskie. W 1992 r.
zosta³ oddelegowany do Ordynariatu Polowego WP i 1 czerwca 1992
r. obj¹³ urz¹d notariusza, nastêpnie
w 1994 roku - szefa Wydzia³u Duszpasterskiego Kurii Polowej w Warszawie. By³ pierwszym z kapelanów
wojskowych absolwentem Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony
Narodowej. Od 1995 r. dziekan Nadwilañskich Jednostek Wojskowych
MSW, a po ich rozwi¹zaniu - w 2000
r. kapelan BOR.
16 padziernika 2004 r. zosta³
mianowany przez papie¿a Jana
Paw³a II biskupem polowym WP.
26 listopada 2004 r. zosta³ Krajowym Duszpasterzem Kombatantów; by³ te¿ delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Harcerzy. Od 23 czerwca
2005 r. b y ³ c z ³ o n k i e m Rady
Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa; by³ te¿ cz³onkiem Rady Muzeum Powstania Warszawskiego.

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

Ile dowodów trzeba przedstawiæ ludziom, aby wreszcie
uwierzyli w Bo¿e dzia³anie?.
Tymi s³owami chcia³ rozpocz¹æ
swoj¹ homiliê biskup polowy
Wojska Polskiego gen. Tadeusz
P³oski podczas Mszy w. w 70.
rocznicê zbrodni katyñskiej.

W listopadzie ubieg³ego roku biskup Tadeusz P³oski przewodniczy³ ceremonii
otwarcia kwatery wojskowej AK na cmentarzu w Ejszyszkach

Jako czo³owy katolicki duszpasterz Wojska Polskiego niejednokrotnie uczestniczy³ w nabo¿eñstwach ¿a³obnych na czeæ ¿o³nierzy polskich poleg³ych podczas II
wojny wiatowej. To w³anie bp P³oski przewodniczy³ ceremonii pogrzebania szcz¹tków ¿o³nierzy Armii Krajowej oddzia³u porucznika
Jana Borysewicza Krysi w listopadzie ub. roku na cmentarzu w Ejszyszkach. By³ emocjonalnie blisko
zwi¹zany z kombatantami polskiego podziemia.
- Pomiertn¹ Golgot¹ nieustraszonego dowódcy oddzia³u AK
by³y Ejszyszki, Nacza, Koleniki,
Raduñ. Nie ma informacji na temat mogi³y porucznika. Dzisiejsze
uroczystoci pogrzebowe s¹ ho³dem dzielnym ¿o³nierzom Armii
Krajowej, a krzy¿e na kwaterze
bêd¹ upamiêtnia³y tych, co spoczywaj¹ w bezimiennych mogi³ach
Ziemi Wileñskiej i Nowogródzkiej
 mówi³ wtedy w Ejszyszkach bp
Tadeusz P³oñski.
Ludzie, którzy blisko znali bp
P³oskiego jednym g³osem mówi¹, ¿e
na co dzieñ by³ cz³owiekiem bardzo
otwartym, pogodnym i móg³ zasypaæ rozmówcê dowcipami, takimi
jak tylko uchodzi to w wojsku.

- Zawsze s³u¿y³ modlitw¹, tak¿e w tych najbardziej dramatycznych okolicznociach, na przyk³ad
przy grobach poleg³ych ¿o³nierzy.
Dzisiaj sam potrzebuje naszej modlitwy - powiedzia³ premier Donald Tusk, podczas ceremonii powitania trumien z cia³ami ofiar
katastrofy lotniczej.
W przemówieniu, które bp P³oski mia³ wyg³osiæ w Katyniu, duchowny pyta³: Ile dowodów trzeba
przedstawiæ ludziom, aby wreszcie
uwierzyli w Bo¿e dzia³anie? S³owo
Bo¿e wybrane na 70. rocznicê
zbrodni katyñskiej pokazuje tak¿e,
¿e nie jest to sprawa ³atwa.
Swoj¹ tragiczn¹ mierci¹, wraz z
Par¹ Prezydenck¹ Lechem i Mari¹
Kaczyñskimi oraz innymi cz³onkami delegacji oficjalnej, bp P³oski
sprawi³, ¿e wielu ludzi bardzo g³êboko zastanowi³o siê nad s³owami
jego ostatniej homilii. Ci, którzy
chocia¿ raz s³yszeli jego g³os, czytaj¹c ostatni¹ homiliê bp P³oskiego,
s³ysz¹ go z Nieba.
Biskup polowy Wojska Polskiego gen. Tadeusz P³oski zosta³ pochowany w krypcie kaplicy lotników w
Katedrze Polowej w Warszawie 19
kwietnia.
Andrzej Ko³osowski

Kwiecieñ 2010

Soleczniki

9

Wspomnienie ksiêdza Józefa Joñca

- Chyba wszyscy wiemy, ile
przyniós³ radoci tysi¹com dzieci, w tym niepe³nosprawnym - powiedzia³ premier Donald Tusk
podczas ceremonii powitania trumien z cia³ami ofiar katastrofy
pod Smoleñskiem.

K

a¿dego roku do Polski wyje¿d¿a³o kilkadziesi¹t dzieci i
m³odzie¿y, nauczycieli, wychowawców, duszpasterzy z Litwy, w tym
te¿ z Solecznik. Parafiady czeka³o
siê przez ca³y rok.
- Impreza ta by³a najbardziej
znacz¹cym akcentem wakacji
szkolnych - mówi jeden z uczestników Parafiady.
Dnie, przepe³nione emocjami
sportowymi, jak te¿ wyciszenie siê
podczas wieczornych Mszy wiêtych
sprawia³y, ¿e pobyt w Warszawie na
d³ugo zostawa³ w pamiêci. Uczestnicy organizowanych przez ks. Joñca imprez zapamiêtaj¹ go jako zawsze pogodnego, ¿yczliwego cz³owieka. Nie zwa¿aj¹c na ogrom pracy wykonywanej ka¿dego dnia, zawsze by³ gotów na szczer¹ rozmowê.
- Ojciec Józef Joniec by³ wieloletnim prezesem Stowarzyszenia
Parafiada im. w. Józefa Kalasancju-

sza. Wspó³pracowalimy z nim od
po³owy lat 90. By³ wspania³ym kap³anem i cz³owiekiem. Uwa¿am, ¿e
wiele zrobi³ dla rejonu solecznickiego. Ka¿dego roku do udzia³u w Parafiadzie zaprasza³ wielk¹ grupê
m³odzie¿y szkolnej, troszczy³ siê, by
nasze dzieci mia³y najlepsze warunki do odpoczynku w Polsce, kieruj¹c nasz¹ delegacjê do najlepszych
orodków wypoczynkowych nad
Morzem Ba³tyckim czy w Tatrach.
£atwo znajdowa³ wspólny jêzyk z
m³odzie¿¹, która bardzo go lubi³a.
Niejednokrotnie goci³ w rejonie
solecznickim. Z powodu obowi¹zków s³u¿bowych nie móg³ przybyæ
do Solecznik na inauguracjê tegorocznych Rejonowych Igrzysk Parafialnych. Czekalimy, ¿e przyjedzie do nas 1 maja na tradycyjny
bieg lekkoatletyczny w Bia³ej
Wace. Niestety, nie dojdzie do tej
wizyty. Z wielkim bólem przyj¹³em wiadomoæ o katastrofie lotniczej pod Smoleñskiem, w której
zginê³o tyle dobrze znanych mi
osób. Jedn¹ z nich by³ w³anie
wiêtej pamiêci ojciec Józef Joniec
 mówi Micha³ Sienkiewicz, prezes
Towarzystwa Gimnastycznego
Sokó³ na Litwie.

Trumna ks. Józefa Joñca w Sanktuarium Matki Bo¿ej na Siekierkach
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FOT. INTERNET

By³ wspania³ym kap³anem

Ks. Józef Joniec urodzi³ siê w
1959 roku w Laskowej k. Limanowej. Pierwsz¹ profesjê zakonn¹ w
zakonie pijarów z³o¿y³ w 1977 roku.
wiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1985
roku z r¹k biskupa W³adys³awa Mizio³ka. Pracowa³ w Krakowie, Hebdowie i w Warszawie, gdzie by³ duszpasterzem, katechet¹, wizytatorem
katechetycznym, proboszczem parafii i rektorem kolegium pijarskiego.
W 1989 roku zosta³ inicjatorem,
wspó³za³o¿ycielem i prezesem stowarzyszenia Parafiada im. w. Józefa Kalsancjusza, promuj¹cej katolickie wychowanie m³odzie¿y.
By³ organizatorem wielu imprez i
programów edukacyjnych m.in.
Miêdzynarodowych Parafiad Dzieci i M³odzie¿y, programu Katyñ...
ocaliæ od zapomnienia czy Moja
Ma³a Ojczyzna.
W grudniu 2008 roku zosta³ odznaczony przez Prezydenta RP Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - za szczególne zas³ugi na
rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu. Za swoj¹ dzia³alnoæ zosta³ odznaczony w 2008 roku Krzy¿em Kawalerskim Odrodzenia Polski Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi . Otrzyma³ tak¿e
Medal Komisji Edukacji Narodowej,
tytu³ Budowniczego Polskiego Sportu w 2006 roku, a dwa lata póniej
pijarsk¹ nagrodê Pietas et Litterae.
Z. Palewicz Junior

Ponad tysi¹c mieszkañców
rejonu solecznickiego wziê³o
udzia³ w nabo¿eñstwie ¿a³obnym
w intencji ofiar katastrofy lotniczej blisko Smoleñska, które
odby³o siê w Solecznikach 13
kwietnia z inicjatywy ZPL.

Z kwiatów i zniczy u³o¿ono krzy¿

W jednoci z Polsk¹

N

abo¿eñstwo ¿a³obne koncelebrowane przez ksiê¿y rejonu solecznickiego zosta³o odprawione w
centrum Solecznik, na placu samorz¹dowym. Wielu uczestników
Mszy wiêtej przysz³o tego wieczoru na plac z kwiatami oraz zniczami. Ze zniczy i kwiatów zosta³ u³o¿ony krzy¿. Wród uczestników nabo¿eñstwa nie zabrak³o te¿ liderów
rejonowych organizacji spo³ecznych
oraz kierownictwa samorz¹du rejonu solecznickiego.
- Przyszlimy tu oddaæ ho³d wiêtej pamiêci Prezydentowi Polski
Lechowi Kaczyñskiemu i jego
Ma³¿once Marii. Wszystkim
wspania³ym ludziom, patriotom,
osobom, zas³u¿onym dla pañstwa
i narodu polskiego. Odesz³y osoby szczególnie bliskie równie¿
dla naszego rejonu: wicemarsza³ek Krzysztof Putra, Maciej P³a¿yñski - prezes Stowarzyszenia
Wspólnota Polska, Andrzej
Przewonik - sekretarz generalny
Rady Ochrony Pamiêci Walk i
Mêczeñstwa, ksi¹dz Józef Joniec

Uczciæ pamiêæ ofiar tragedii lotniczej przysz³o ponad tysi¹c osób

Nabo¿eñstwo ¿a³obne na placu
miejskim koncelebrowali ksiê¿a rejonowych parafii

- prezes Stowarzyszenia Parafiada.
Dzisiaj modlimy siê nie tylko za
ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleñskiem, ale i za ca³y naród polski,
który dozna³ ogromnej tragedii powiedzia³ mer Zdzis³aw Palewicz
przed nabo¿eñstwem ¿a³obnym.
Ksi¹dz dziekan Witold Zuzo
podkrela³, ¿e ca³y naród polski w
tych dniach prze¿ywa kolejn¹ tragediê katyñsk¹.
- Prosimy o wieczny odpoczynek
dla Pana Prezydenta, dla jego Ma³¿onki i dla wszystkich, którzy tworzyli delegacjê na uroczystoci 70.
rocznicy mordu katyñskiego - mówi³
ks. Z. Bochniak
Nabo¿eñstwo ¿a³obne w Solecznikach by³o transmitowane na wystawionym na placu samorz¹dowym
telebimie. Na nim tak¿e by³y przedstawione zdjêcia ofiar tragedii, fotografie z miejsca katastrofy samolotu. Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa
chór zespo³u Solczanie zapiewa³
wi¹zankê polskich piosenek religijnych i patriotycznych.
Andrzej Ko³osowski
Kwiecieñ 2010
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M³odzie¿ odda³a ho³d ofiarom tragedii

Ejszyszki pamiêtaj¹ o Katyniu
W czwartek, 15 kwietnia, w polskim gimnazjum w Ejszyszkach
odby³a siê uroczysta akademia powiêcona 70. rocznicy Zbrodni Katyñskiej. Uczczono równie¿ pamiêæ ofiar tragedii pod Smoleñskiem.

W

sali zgromadzi³a siê spo³ecznoæ gimnazjalna oraz zaproszeni gocie: urzêdnicy, radni, nauczyciele  seniorzy oraz ks. Jan
Matusewicz, proboszcz parafii ejszyskiej.
Tegoroczni maturzyci przypomnieli tragiczne wydarzenia sprzed 70
lat. Podczas uroczystej akademii zaprezentowali piosenki, wiersze, urywki z pamiêtników. Gocie obejrzeli
równie¿ wstrz¹saj¹ce zdjêcia i film
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dokumentalny o zbrodni katyñskiej.
Po akademii uczniowie oraz gocie przeszli na cmentarz, gdzie na
kwaterze wojskowej z³o¿ono kwiaty, zapalono znicze oraz modlono siê
w intencji poleg³ych.
W niedzielê, 18 kwietnia, w kociele pw. Wniebowst¹pienia Pañskiego w Ejszyszkach wierni modlili
siê podczas Mszy w. w intencji zamordowanych w Katyniu, a tak¿e
rodaków, którzy zginêli pod Smo-

leñskiem. Zaraz po nabo¿eñstwie
pamiêæ ofiar katyñskich uczczono
równie¿ w Domu Polskim.
Anna Jesviliene, dyrektor tej placówki oraz Robert li¿ewski, dyrektor Gimnazjum w Ejszyszkach, wyrazili wdziêcznoæ nauczycielom i
uczniom polskiego gimnazjum, którzy nie tylko przygotowali akademiê, ale równie¿ uczestniczyli w
konkursie historyczno  plastycznym Katyñ  pêdzlem, o³ówkiem
 ale przed wszystkim sercem.
Zwyciêzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu zosta³y wrêczone
dyplomy, a tak¿e nagrody ufundowane przez Dom Polski.
Na drugi dzieñ maturzyci, przepasani bia³o-czerwonymi wstêgami,
schodzili siê do Domu Polskiego ju¿
od rana. Czekali na kolejnych goci. Do Ejszyszek przyjechali
uczniowie i nauczyciele z piêciu
szkó³ rejonu solecznickiego.
Przepe³nione sale, zarówno w
polskim Gimnazjum, jak i w Domu
Polskim w Ejszyszkach wiadcz¹ o
tym, ¿e ka¿dy, kto czuje siê Polakiem, nie pozosta³ w tych dniach
obojêtny ani wobec tego, co wydarzy³o siê w Katyniu przed 70 laty,
ani wobec tragicznych wydarzeñ,
które rozegra³y siê nieopodal Katynia 10 kwietnia tego roku.
Marzena Juchniewicz

Mieszkañcy naszego rejonu mówi¹ o katastrofie pod Smoleñskiem
Antoni Edward Jankowski,
pedagog, spo³ecznik:
 Maluj¹c ciany swojej altany,
s³ucha³em radia Znad Wilii. Co
tam us³ysza³em o katastrofie samolotu, o prezydencie, o braku potwierdzenia... i dalej muzyka. Chyba terroryci znów co napaskudzili - pomyla³em sobie. Ale w duszy odczu³em jaki niepokój. Zszed³em z drabiny, usiad³em przy odbiorniku, leci
jaka angielska piosenka, chyba nic
powa¿nego.Wreszcie komunikat:
...Katyñ...tragedia...prezydencki samolot...Lech Kaczyñski z ma³¿onk¹...elita rz¹dz¹ca...nikt nie prze¿y³...
Trudno by³o uwierzyæ w prawdziwoæ tych s³ów, to brzmia³o jako
nienaturalnie, to nie mog³o siê zdarzyæ! W nastêpnych komunikatach
nazwiska innych ofiar katastrofy. Elita
polskiej inteligencji. Niektórych zna³em osobicie. Wielu z nich okazywa³o pomoc mieszkañcom naszego rejonu, bywali u nas, czêsto rozmawialimy o naszych sprawach. Trudno to
wszystko poj¹æ umys³em. Fakty nie
do przyjêcia. Determinacja, ¿al i smutek. I jak dwiêk pêkniêtej struny natrêtna myl  co bêdzie dalej z
Polsk¹?. Przecie¿ ju¿ by³a pewna stabilizacja. A kto ich teraz zamieni? W
obliczu tragedii ca³a Polska pokaza³a ogromny patriotyzm i bratersk¹
jednoæ, ale czy znów kampania wyborcza nie przekszta³ci siê we wzajemne poni¿ania i obelgi? I kto wtedy bêdzie pamiêtaæ o Kresach?
Czes³awa Marcinkiewicz,
starosta gminy Dziewieniszki
 Zwyk³a sobota Domowe
obowi¹zki. Mi³e relacje z radia o
Krysi Jurewicz. Raptem w przerywniku audycji straszna wiadomoæ,
jeszcze nie potwierdzona, ale
,,Matko Mi³osierdzia, nie! Nastêpne chwile s¹ coraz tragiczniejsze.
Rozpacz, ¿al, szloch, strach. Co bêdzie? Dzi ju¿ mam odpowied.
Wasza mieræ, Rodacy, ma sens.
Jestem dumna, ¿e jestem Polk¹, tu
na Litwie; jestem dumna i czujê

To nasza wspólna
tragedia
ogromn¹ radoæ, ¿e jestem katoliczk¹.
Nie zboczê z obranej drogi mego
¿ycia, nigdy! To mój ho³d pamiêci
poleg³ych Rodaków. Ta zwyk³a sobota, to by³a Wielka Sobota mego ¿ycia.
Anna Jasiñska,
nauczycielka, prezes ko³a ZPL
w Butrymañcach:
 Wiadomoci¹ t¹ by³am wstrz¹niêta. Nie mog³am w to uwierzyæ.
Kilkakrotnie przes³uchiwa³am doniesienia na ró¿nych kana³ach telewizji i w rozg³oniach radiowych.
Mylê, ¿e w ¿a³obie s¹ pogr¹¿eni nie
tylko krewni ofiar, czy Polacy w
Macierzy, ale Polacy na ca³ym wiecie. To jest straszne - to jedyna
myl, która przychodzi do g³owy.
£ucja Dudojæ, pedagog,
radna samorz¹du:
 W sobotê 10 kwietnia czeka³am na transmisjê z Katynia. Temat
Katynia by³ w moim domu odk¹d
siebie pamiêtam. Mój Tato bardzo
dok³adnie opowiada³ o tajemniczym
lesie pod Smoleñskiem. Osobicie,
by³am tam dwukrotnie. W ow¹ sobotê siedzia³am przed telewizorem
z zeszytem, w którym notowa³am
cenne informacje o Katyniu. W pewnym momencie pojawi³y siê napisy
na pasku, mówi¹ce o katastrofie samolotu prezydenckiego. Powiedzia³am o tym mê¿owi, zatelefonowa³am
do córki. Mia³am g³êbok¹ nadziejê,
¿e to by³a tylko dziennikarska pomy³ka. Jednak, kiedy ksiê¿a w Katyniu zaczêli siê modliæ, zrozumia³am, ¿e wydarzy³a siê tragedia. Od
owego momentu przez ponad tydzieñ
moje ¿ycie mia³o jeden cel: prze¿ywaæ tê tragediê narodow¹ razem ze
wszystkimi Polakami. ¯a³owa³am,
kiedy za póno dowiedzia³am siê o
Mszy w. w Ostrej Bramie i nie mo-

g³am byæ razem z tymi, którzy czuli
to samo, co ja. Prawie nie odchodzi³am od telewizora, ch³onê³am ka¿d¹
now¹ informacjê o katastrofie, a w
pracy rozmawia³am z uczniami o
tragedii i wnioskach, jakie mo¿emy
z niej wyci¹gn¹æ.
Kiedy siê dowiedzia³am, ¿e zgin¹³
Prezydent i Jego ma³¿onka, ogarn¹³
miê wielki smutek. Bardzo ceni³am
postawê p. Lecha Kaczyñskiego,
podziwia³am Jego przemówienia.
By³am dumna, ¿e to w³anie polski
prezydent tak naukowo, a zarazem
tak dostêpnie przemawia³ podczas
otwarcia Pa³acu W³adców w Wilnie
- 6 lipca ubieg³ego roku. Poczu³am
¿al, ¿e z ostatniej swojej wizyty zagranicznej Pan Prezydent powróci³ z
uczuciem goryczy, spowodowanym
postaw¹ naszych litewskich pos³ów.
Gdy na licie ofiar zobaczy³am
nazwisko Macieja P³a¿yñskiego,
przypomnia³am sobie czwartkowy
program Z daleka a z bliska, w
którym pan Maciej mówi³ o losie
szkó³ polskich na Litwie. Gdy dowiedzia³am siê, ¿e zgin¹³ Andrzej
Przewonik, pierwsz¹ myl¹ by³o:
Jaki teraz bêdzie los polskich
cmentarzy na Litwie?, gdy¿ na ka¿dym z nich znajdziemy lady pracy,
zostawione przez tego wielkiego
Polaka. Mój m¹¿ bardzo rozpacza³
z powodu mierci Józefa Joñca, poniewa¿ zna³ tego ksiêdza osobicie
i zawsze podziwia³ cudown¹ atmosferê Parafiady. Z ka¿dym nowym
nazwiskiem smutek siê zwiêksza³,
poniewa¿ zginê³a cz¹stka ca³ego
narodu: ludzie ró¿nego stanu, wieku i pogl¹dów. Ta tragiczna lista 
to jak ca³a Polska, ca³a historia,
któr¹ musimy pamiêtaæ. Mam g³êbok¹ nadziejê, ¿e ta tragedia nie
pójdzie na marne. Otrzymalimy
przes³anie, ¿e wiat powinien byæ
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lepszy. Szczêliwy jest naród, którego Panem jest Bóg!.
Janina Wasilewska,
mieszkanka Milkun:
 Jestem nauczycielk¹ ma³ej szkó³ki w Milkunach od 40 lat. O tych tragicznych wydarzeniach opowiada³am
moim ma³ym uczniom. Postanowilimy modliæ siê codziennie z rana za
dusze ofiar katastrofy. Pewnego dnia
tego strasznego tygodnia by³am spóniona. Jak ka¿dy nauczyciel obawia³am siê braku dyscypliny, a znalaz³am
moich uczniów samodzielnie modl¹cych siê. By³am bardzo wzruszona.
Moja praca od 40 lat nie posz³a na
darmo. M³odzie¿ - nasza przysz³oæ,
jej trzeba mówiæ prawdê, ona zrozumie. Jestem pewna.
Zofia Griaznowa,
starosta gminy Jaszuny:
 Sobotniej krz¹taninie w domu
zawsze towarzyszy mi program TV
Polonia... nie mogê uwierzyæ w to,
co s³yszê... Odebra³am to straszne
wydarzenie z niedowierzaniem i
oczekiwa³am na nastêpn¹ informacjê, by upewniæ siê, ¿e le zrozumia³am, niestety. B³yskawicznie zmienia³y myli: Dlaczego  kto - w
czym zawinili znowu? Nieco póniej zaczê³am uwiadamiaæ, ¿e to
mo¿e znak Najwy¿szego? Co chwilê odbieralimy z mê¿em telefony od
bliskich i znajomych, dzwonilimy
sami - szukalimy odpowiedzi na
pytanie: dlaczego? Zatelefonowa³am do przyjació³ki z Bia³egostoku
- w s³uchawce szloch i rozpacz Prezydent Kaczynski, Prezydent
Kaczorowski, senator Putra, prezes
P³a¿yñski nie ¿yj¹, i wszyscy, którzy byli razem. Po³¹czy³am siê z
przyjació³mi z Kêtrzyna, by wyraziæ w imieniu nas, Jaszunian, ten ból
i smutek. Wszystko, co wielkie i
wa¿ne siê wydarza, potrzebuje
szczególnej uwagi i szczególnego
powiêcenia, jak równie¿ ofiary czasami bol¹cej i okrutnej. Dlaczego tak jest? Nie potrafiê odnaleæ
s³ów pocieszenia i okrelenia bólu i
smutku. Rozpiera duma za Polskê i
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Rodaków, ¿e potrafi¹ siê jednoczyæ
i pokazaæ wiatu, jaka jest si³a narodu polskiego.
Danuta Sobol,
mieszkanka Dow³an:
 W tych dniach szczególnie czu³am przynale¿noæ do mojego wielkiego narodu. Codziennie ledzi³am
wydarzenia w telewizji, s³ucha³am
wypowiedzi wielu ludzi i, mimo
odleg³oci, czu³am to samo: wielki
smutek, ¿al, i chêæ bycia razem.
W³adys³aw Rakowski,
lekarz, Soleczniki:
 Ta tragedia nie jest do opisania i do zrozumienia. Trudno jest o
tym mówiæ. Dla mnie Prezydent
Lech Kaczyñski by³ prezydentem
kontrowersyjnym, przez co bardzo
interesuj¹cym. Z perspektywy czasu chcê odnotowaæ trzy kwestie.
Ogromnym problemem dla wspó³czesnego cz³owieka s¹ trzy rzeczy:
d¹¿enie do obrzydliwego bogactwa,
s³omiana inteligencja i brak indywidualnoci. Parê Prezydenck¹ cechowa³o to, ¿e nie przeceniali strony materialnej, byli duchowi. Prywata, która czasami zalewa naszych
polityków, jest zgubna. To, tak mi
siê wydaje, by³o obce Lechowi Kaczyñskiemu. Jeli chodzi o s³omian¹ inteligencjê, to w tej katastrofie zginêli ludzie, którzy nale¿eli
do elity, prawdziwej inteligencji, tak
wa¿nej w ¿yciu Polski i nie tylko.
Dlatego ¿al utraty ludzi, którzy tyle
znaczyli, na których moglimy siê
wzorowaæ, jest bardzo bolesny.
Czas ¿a³oby pokaza³, ¿e Polacy,
mimo wszystko, mog¹ siê jednoczyæ,
potrafi¹ przedstawiæ wiatu wzór do
naladowania. Mylê, ¿e my, mieszkaj¹cy na Wileñszczynie, powinnimy braæ przyk³ad umiejêtnoci zachowañ w krytycznych sytuacjach.
W obliczu tej tragedii powinnimy
pokonaæ wstyd bycia patriot¹. W tych
dniach s³owo to dwiêcza³o bardzo
dumnie i nie by³o czcze. Patriota, to
cz³owiek, który bezgranicznie i bezinteresownie kocha swój kraj. Ofiary tej katastrofy by³y w³anie takie,

wszystkie zas³uguj¹ na miano wielkich patriotów. Daj Bo¿e, bymy pobrali z tej tragedii jak¹ lekcjê i z tej
lekcji skorzystali.
Les³aw Marcinkiewicz,
mieszkaniec Dziewieniszek:
 G³êboko wspó³czujê rodzinom,
które utraci³y swoich najbli¿szych.
Nag³a wiadomoæ o utracie bliskich
jest strasznym prze¿yciem. Wiem o
tym. Osobicie mam ¿al do tych
Polaków, którzy sprzeciwiali siê, by
Pan Prezydent by³ pochowany na
Wawelu. Jakiej jeszcze ofiary trzeba by³o! Co jeszcze trzeba by³o
uczyniæ? Kto ich zdaniem mo¿e byæ
godnym? Mylê, ¿e to miejsce bêdzie wiête dla ka¿dego Polaka, nie
wa¿ne, gdzie mieszka.
Danis³aw Sarafin,
mieszkaniec Dziewieniszek:
 Takie straszne wydarzenie dla
Polski. Tylu ludzi zginê³o. A przecie¿ to nasi ludzie, nasi rodacy. Postanowi³em zawiesiæ na cianie mojego domu tabliczkê z nazw¹ ulicy
po polsku. Niech wiedz¹, ¿e ja te¿
jestem Polak
Gra¿yna Zaborowska,
dyrektor Centrum Kultury
w Solecznikach:
 Obudzi³ mnie telefon kolegi z
Sopotu, który mia³ prowadziæ warsztaty teatralne w Centrum Kultury w
Solecznikach. Zapyta³, czy wiem, co
siê sta³o z Prezydentem Lechem Kaczyñskim. Odpowiedzia³am, ¿e tak,
polecia³ do Katynia. A on mi na to, po
d³u¿szej przerwie, ¿e Prezydent nie
¿yje, samolot siê rozbi³, wszyscy zginêli. Zaniemówi³am, wielkie niedowierzanie i rozpacz w sercu. W³¹czy³am komputer, potwierdzi³o siê. Na
pocz¹tku wielka niewiadoma, co siê
sta³o, co dalej? Poczu³am siê, proszê
mi uwierzyæ, osierocona. Jest to wielka narodowa tragedia, ale i osobista.
G³êboko wspó³czujê Wszystkim, którzy stracili swoich najbli¿szych:
Matkê, Ojca, Córkê, Syna, Siostrê,
Brata... £¹czê siê w ¿a³obie, bólu i
modlitwie.

Jeli zapomnê o Nich - Ty, Bo¿e na niebie, zapomnij o mnie

Zginêli na posterunku

T

ragicznie zmar³ych po¿egna³y
rodziny ofiar katastrofy, ich
najbli¿si dotkniêci tragedi¹, przyjaciele, politycy, przedstawiciele Wojska
Polskiego, policji, Stra¿y Granicznej,
weterani walk o wolnoæ i niepodleg³oæ, harcerze, duchowieñstwo kilku Kocio³ów, liczne delegacje zagraniczne i ambasadorowie akredytowani w Warszawie oraz setki tysiêcy
Polaków z ca³ego kraju. Przyjechali
do stolicy w grupach i indywidualnie,
aby oddaæ ho³d ofiarom katastrofy.
W tydzieñ po tragedii o godzinie
8.56. Znowu zawy³y syreny, odezwa³y siê kocielne dzwony, zamilk³y g³osy, zamar³y ulice. Warszawa
i ca³a Polska po raz drugi cisz¹
uczci³a pamiêæ ofiar smoleñskiej
katastrofy. Na ulicach stolicy by³o
dziesi¹tki, setki tysiêcy ludzi, wszyscy szli w jednym kierunku - na Plac
Pi³sudskiego, aby pomodliæ siê.
Na Plac zaczêto wpuszczaæ, oko³o godz. 10, ale ju¿ dwie godziny
wczeniej, przy strefach wejciowych
zgromadzi³y siê t³umy ludzi. Ka¿dy
chcia³ wejæ pierwszy, aby zaj¹æ jak
najlepsze miejsce. Harcerze znosili
wodê. Pomagali niepe³nosprawnym,
którzy te¿ przyszli na uroczystoci.
Zaczêto przygotowania do mszy
wiêtej. Na wietrze, w promieniach
s³oñca powiewa³y flagi, nie tylko bia³o czerwone, ale te¿ Solidarnoci.

¯EGNAMY ICH
ZOBOWI¥ZANI

¯a³obne uroczystoci ku czci
ofiar katastrofy rozpocz¹³ aktor Olgierd £ukaszewicz, który odczyta³
fragment Apokalipsy w. Jana. O
godz. 12 ponownie zawy³y tamtego

dnia syreny, a ca³a Polska znów zamar³a na 2 minuty, by oddaæ ho³d
dziewiêædziesiêciu szeciu poleg³ym.
Trêbacz zagra³ sygna³ Bacznoæ,
nastêpnie odczytano nazwiska ofiar
i ich krótkie biogramy. Po odczytaniu wszystkich nazwisk odegrano
Hymn Rzeczypospolitej Polskiej.
- Stoimy tutaj, w tym miejscu
uwiêconym histori¹ w Warszawie,
aby po¿egnaæ wszystkich, którzy
zginêli w katastrofie pod Smoleñskiem, z dr¿eniem serca odczytujemy 96 imion i nazwisk, z dr¿eniem
serca wpatrujemy siê w zdjêcia ofiar.
Z dr¿eniem serca wspominamy s³owa Jana Paw³a II, wypowiedziane w
tym miejscu Niech zst¹pi Duch
wiêty i odnowi oblicze ziemi, tej
ziemi  tymi s³owami zacz¹³ swe
przemówienie marsza³ek Sejmu
Bronis³aw Komorowski, który
przej¹³ obowi¹zki prezydenta RP.
Komorowski podkreli³, ¿e Polacy s¹ wdziêczni za kondolencje i
wspó³czucie p³yn¹ce z ca³ego wiata.
- Wiedza o tym miejscu kani
tysiêcy oficerów polskich, zamordowanych przez stalinowskich morderców staje siê wiedz¹ powszechn¹.
Ci, którzy mówili w Polsce prawdê
byli wiêzieni i przeladowani. Dzi
prawda ta staje siê w³asnoci¹ wiata. Dla tej prawdy wyruszyli do
Katynia tragicznie zmarli.
Dziêki tragedii wiat dowiedzia³
siê o Katyniu. Nie sposób by³o relacjonowaæ informacji o tragedii pod
Smoleñskiej bez podania informacji o tym, dlaczego polscy pielgrzymi musieli byæ 10 kwietnia w Katyniu. Marsza³ek Komorowski podkrela³, ¿e teraz wiat ju¿ nie zapo-

FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

W sobotê 17 kwietnia pod Krzy¿em Papieskim na Placu Pi³sudskiego w Warszawie po¿egnano 96 ofiar katastrofy pod Smoleñskiem. Ich ogromne czarno-bia³e fotografie górowa³y nad podium,
którego centralnym elementem by³ bia³y krzy¿. Fotografie Pary
Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyñskich zosta³y wyró¿nione bia³o-czerwon¹ obwódk¹.

mni o morderstwie tysiêcy polskich
¿o³nierzy. Mówi³ te¿, ¿e ca³a Polska
wspó³czuje rodzinom ofiar.
- ¯egnamy ich zobowi¹zani wobec ich ¿ycia, pracy i marzeñ, zobowi¹zani razem wobec Polski. Ojczyznê woln¹ pob³ogos³aw Panie  zakoñczy³ swe przemówienie Bronis³aw Komorowski.

DELEGOWA£A ICH RP

Nastêpnie g³os zabra³ Maciej
£opiñski, szef gabinetu Prezydenta.
- By³ Pan na s³u¿bie, zmierza³ Pan
do Katynia, aby oddaæ ho³d ofiarom
ludobójczego mordu sprzed 70 lat.
Na tej drodze dosiêg³a Pana tragiczna mieræ. Leszku, s³owa: patriotyzm,
pamiêæ historyczna, polska to¿samoæ nie by³y dla ciebie pustymi
dwiêkami  mówi³ Maciej £opiñski, który nie kry³ ³ez wzruszenia.
Swoje s³owa £opiñski powiêci³
równie¿ innym ofiarom katastrofy.
- Rzeczpospolita delegowa³a do
Katynia swoich najlepszych przedstawicieli. Zginêlicie na posterunku. Wieczne odpoczywanie racz im
daæ Panie  zakoñczy³ swe wyst¹pienie Maciej £opiñski.
Zebrani na Placu Pi³sudskiego podziêkowali mu za te s³owa oklaskami.
Izabela Saryusz  Sk¹pska, córka Andrzeja Sk¹pskiego, prezesa
Federacji Rodzin Katyñskich, który równie¿ zgin¹³ w lesie pod Smoleñskiem, zaczê³a swe przemówie-
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FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

nie od s³ów, które jej ojciec mia³
wyg³osiæ w Katyniu.
Jeli zapomnê o Nich - Ty, Bo¿e
na niebie zapomnij o mnie - s³owa
tej z serca p³yn¹cej modlitwy szepta³y pokolenia Polaków. Powtarza³y
j¹ przez dziesiêciolecia kobiety, których mê¿owie trafili do sowieckiej
niewoli we wrzeniu 1939 r., gdzie
przepadli bez wieci, a nazwiska ich
po latach pojawi³y siê na listach mordu katyñskiego. S³owa przestrogi
przed zapomnieniem powtarza³y
osierocone córki i pozbawieni ojców
synowie w epoce komunizmu traktowani jak obywatele drugiej kategorii, na co dzieñ karani przez system
za winy niepope³nione. Jeli zapomnê o Nich - Ty, Bo¿e na niebie zapomnij o mnie - Rodziny Katyñskie
wpisywa³y te s³owa na tablice pami¹tkowe i stawiane po 1989 r.
pomniki, s³owa przeciw zapomnieniu powtarzano podczas uroczystoci w kraju i wypowiadano na polskich cmentarzach wojennych w
Katyniu, Charkowie, Miednoje.
- Autor tego apelu, mój ojciec,
Andrzej Sariusz-Sk¹pski prezes Federacji Rodzin Katyñskich nie dotar³ do
zebranych na cmentarzu katyñskim, a
jego przes³anie nabra³o si³y testamentu. Rodziny Katyñskie nie pozwol¹,
aby teraz pokona³ je ból, bêd¹ trwa³y.
W kwietniu katyñski las budzi siê do
wiosennego ¿ycia, wród sosen, które widzia³y mord sprzed 70 lat, odzywaj¹ siê ptaki. Gdy przybywaj¹ tam
pielgrzymi, poruszaj¹ zawieszony w
podziemnej niszy dzwon, zgodnie z
zamys³em projektanta bije on pomor-
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dowanym, którzy tam od 70 lat oczekuj¹ zmartwychwstania. Dwiêkom
podziemnego dzwonu z polskiego
cmentarza wojennego wtóruje teraz
cisza, która po tragedii 10 kwietnia
zapad³a nad innym lasem, po drugiej
stronie Smoleñska - mówi³a Izabela
Saryusz  Sk¹pska.

NAJWIÊKSZA TRAGEDIA

W tej czêci uroczystoci g³os
zabra³ równie¿ premier Donald Tusk.
- Tydzieñ temu dotar³a do ka¿dego z nas, do naszej ojczyzny tragiczna wiadomoæ o katastrofie i jej ofiarach. Wiadomoæ, która nie dotar³a
do naszych umys³ów i serc chyba
jeszcze do dzi, bo rozmiary tej tragedii, najwiêkszej w dziejach powojennej Polski, przekraczaj¹ nasze
mo¿liwoci rozumienia tego, co siê
sta³o. Nikt z nas nie pamiêta, aby kiedykolwiek tak wielu tak wybitnych
zginê³o w jednej okrutnej chwili, ale
wszyscy pamiêtamy ten moment, kiedy te straszne s³owa do nas zaczê³y
docieraæ  mówi³ Donald Tusk.
Premier mówi³ równie¿ o tym, ¿e
wiadectwem dobroci i wielkoci
wszystkich ofiar, by³o ich ¿ycie, a
to, czym stanie siê ich tak tragiczna
mieræ, zale¿y od naszych serc i naszych umys³ów i to, czy ta mieræ
nabierze najg³êbszego sensu.
- Ró¿nimy siê wszyscy tak, jak oni
ró¿nili siê ¿yciorysami, pogl¹dami,
wiekiem na pok³adzie tego samolotu, ale najg³êbszy sens wspólnoty,
która rodzi siê w chwili ¿a³oby, musi
przetrwaæ w nas, bo wtedy i mieræ
nabierze tego szczególnego, najg³êb-

szego sensu  mówi³ premier Tusk.

NIECH NA ICH GROBACH
POWIEWA FLAGA

By³a godzina 12.52, gdy ¿o³nierze oddali Salwê Honorow¹ dla
uczczenia ofiar katastrofy. Wkrótce
potem rozpoczê³a siê Msza wiêta,
która potrwa³a ponad dwie godziny.
Celebrowa³ j¹ nuncjusz apostolski w
Polsce - abp Józef Kowalczyk, a koncelebrowa³ Episkopat Polski.
- S³yszymy s³owa Jezusa o zmartwychwstaniu i ¿yciu. To s¹ jego s³owa, którymi pociesza³ siostry £azarza po mierci ich brata. Dzisiaj ca³a
ojczyzna jest w sytuacji ewangelicznej Marii i Marty. Potrzebuje pocieszenia  mówi³ metropolita warszawski, abp Kazimierz Nycz.
Wys³annik papie¿a Benedykta
XVI nie dotar³ do Warszawy na uroczystoci (w tym czasie by³a zamkniêta przestrzeñ powietrzna nad
Polsk¹), dlatego homiliê kardyna³a
Angelo Sodano odczyta³ abp Kowalczyk. Znalaz³ siê tam m. in. fragment,
w którym kardyna³ Sodano apeluje:
- Niech na ich grobach powiewa zawsze bia³o-czerwona flaga ojczysta!
A chwalebny krzy¿ Chrystusa na tych
grobach niech przypomina nam zawsze o wierze tych, którzy nas poprzedzili w drodze do Domu Ojca.
Gdy na Placu Pi³sudskiego trwa³y
jeszcze uroczystoci ¿a³obne, ostatnie osoby oddawa³y ho³d Marii i Lechowi Kaczyñskim. W sumie pok³on
z³o¿y³o im 180 tysiêcy osób.
Po po³udniu trumny z cia³ami pary
prezydenckiej zosta³y przewiezione
na lawetach do archikatedry w. Jana.
Tam po Mszy w. w intencji prezydenckiej pary trwa³o do niedzielnego ranka czuwanie przy trumnach.
Po Mszy wiêtej na Placu Pi³sudskiego ludzie zaczêli siê rozchodziæ.
Dla wiêkszoci z nich nie skoñczy³
siê jeszcze uroczysty nastrój ¿a³oby.
Pod Pa³ac Prezydencki uda³o siê sporo osób. Nadal czuwali, palili znicze,
k³adli kwiaty. To miejsce by³o sercem
Warszawy w tych dniach ¿a³oby.
Sebastian Reñca,
Katarzyna Biersztañska

W Krakowie po¿egna³ ich ca³y kraj

Solidarnoæ Polaków to ho³d

FOT. INTERNET

Od rana przy krakowskich ulicach, którymi przewieziono trumny z cia³ami Pary Prezydenckiej,
gromadzili siê ci, którzy chcieli w ten sposób oddaæ ho³d Lechowi Kaczyñskiemu i jego ¿onie Marii.

P

o niektórych by³o widaæ, ¿e s¹
w Krakowie ju¿ od wczesnego
rana. Niektórzy co jedli, inni siedzieli w kawiarniach, a jeszcze inni
drzemali. Kto nastawia³ aparat, aby
zrobiæ dobre zdjêcie w chwili przejazdu. Ju¿ by³o wiadomo, ¿e kondukt wyjecha³ z lotniska.
Ulica Grodzka jest bardzo w¹ska, dlatego ¿eby przejæ trzeba by³o
omijaæ osoby siedz¹ce przy cianach
budynków. Policjanci i funkcjonariusze BOR-u byli podenerwowani.
Na trasie konduktu wszystkie okna
musia³y byæ w mieszkaniach pozamykane.
¯a³obny orszak musia³ przejechaæ oko³o 15 kilometrów z podkrakowskich Balic do Bazyliki Mariackiej. Przez ca³¹ trasê na samochody
z trumnami spada³ deszcz kwiatów,
rzucany przez zebranych.
By³o kilkanacie minut po godz.
10, gdy ¿a³obne karawany dotar³y
na miejsce. Przywita³y ich kocielne dzwony oraz ks. kardyna³ Stanis³aw Dziwisz.
- Siostry i bracia, z wielkim
wzruszeniem stajemy przy cia³ach
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana profesora Lecha Kaczyñskiego i jego ma³¿onki Marii. Zginêli w katastrofie lotniczej wraz z
innymi wa¿nymi osobami z ¿ycia
publicznego naszego pañstwa w cza-

sie pe³nienia swej s³u¿by  mówi³
metropolita krakowski.
Po krótkich modlitwach, procesja z trumnami przesz³a do wi¹tyni, gdzie Msza ¿a³obna rozpoczê³a
siê nieca³e trzy godziny póniej.

TO SYMBOL I PAMIÊÆ

Podczas Mszy wiêtej, kardyna³
Dziwisz jeszcze raz zwróci³ siê do
Pary Prezydenckiej, mówi¹c miêdzy
innymi:
- Lech i Maria Kaczyñscy. Sami
udaj¹c siê w ostatni¹, jak siê okaza³o, podró¿, pragnêli z³o¿yæ ho³d pomordowanym spoczywaj¹cym w rosyjskiej ziemi od 70 lat. Zap³acili najwy¿sz¹ cenê. Ich los podzieli³a ca³a
delegacja. Wczoraj w Warszawie
wielokrotnie odczytywalimy ich
imiona i wpatrywalimy siê w ich
twarze. Wznosi siê z Polski do Nieba g³os: Z g³êbokoci wo³am do Ciebie Panie oraz Pan jest moim Pasterzem. Próbujemy odczytaæ sens
tego, co siê wydarzy³o. Oby mieræ
przynios³a oczekiwane owoce mówi³ kardyna³ Stanis³aw Dziwisz.
Metropolita krakowski zwróci³
siê równie¿ bezporednio do prezydenta Rosji Dimitrija Miedwiediewa. Mówi³, ¿e smoleñska tragedia i
dowiadczenie narodu domagaj¹ siê
symbolu i pamiêci.
- W tych dwóch trumnach zapisa-

ny jest los wszystkich towarzyszy podró¿y i pamiêæ o synach polskiego narodu, spoczywaj¹cych w katyñskich
mogi³ach. Bêdzie przemawiaæ do nastêpnych pokoleñ. Ta tragedia wyzwoli³a wiele pok³adów dobra tkwi¹cych
w osobach i narodach. Wspó³czucie i
pomoc, jakich dowiadczylimy od
braci Rosjan, wzbudzaj¹ nadziejê na
pojednanie dwóch narodów - zwracam te s³owa do prezydenta Rosji mówi³ kardyna³ Dziwisz.
W uroczystoci ¿a³obnej bra³a
udzia³ najbli¿sza rodzina zmar³ej
Pary Prezydenckiej, przedstawiciele polskiego duchowieñstwa, rz¹du
RP, Parlamentu oraz zagraniczne
delegacje 18 pañstw. Wród nich
byli m.in.: prezydent Litwy Dalia
.
Grybauskaite, prezydent Ukrainy
Wiktor Janukowycz czy prezydent
£otwy Valdis Zatlers.

WIELKODUSZNY LUD

Zebrani na uroczystociach pogrzebowych wys³uchali nuncjusza
apostolskiego abp Józefa Kowalczyka, który odczyta³ homiliê kardyna³a
Angelo Sodano, gdy¿ ten nie móg³
przybyæ na ¿a³obn¹ uroczystoæ.
- Szanowni przywódcy pañstw i
rz¹dów, przybylicie licznie, aby
oddaæ ho³d prezydentowi, który w
tragiczny sposób pozostawi³ w ¿a³obie ten szlachetny naród  brzmia³y
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FOT. INTERNET

pierwsze s³owa homilii. - Tak¿e
chcia³em przybyæ z Watykanu. Od
ponad 1000-lecia wspólnota polska
by³a g³êboko zwi¹zana z Rzymem.
Zacieni³a te wiêzi jeszcze silniej
przez wk³ad, jaki koció³ w Krakowie uczyni³ w postaci papie¿a Jana
Paw³a II - przypomnia³.
Kardyna³ Sodano podkrela³, ¿e
historia pokazuje, ¿e naród polski,
ten wielkoduszny lud od zawsze potrafi³ w³aciwie zareagowaæ w chwili próby
- Oby ten naród trwa³ w jednoci,
aby zapewniæ wraz z innymi narodami wiatu wejcie w erê nowej cywilizacji  czyta³ abp Kowalczyk.
Po Komunii wiêtej odpiewano
Bo¿e co Polskê, nastêpnie przemówi³ pe³ni¹cy obowi¹zki prezydenta Bronis³aw Komorowski.
- Lech Kaczyñski ju¿ nie zd¹¿y³
wezwaæ, by katyñska rana mog³a siê
wreszcie w pe³ni zagoiæ i zabliniæ.
Ten swoisty testament prezydenta
trzeba wype³niæ dobr¹ treci¹ zbli¿enia i pojednania  tymi s³owami
marsza³ek Komorowski zakoñczy³
swe przemówienie.
Po nim g³os zabra³ Janusz niadek,
przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ.

CZ£OWIEK SOLIDARNOCI

Solidarnoci nie mog³o zabrakn¹æ
podczas uroczystoci po¿egnania
Prezydenta Kaczyñskiego. Przecie¿
dzia³a³ on w tym najwiêkszym w historii Polski zwi¹zku zawodowym.
- Solidarnoæ upomnia³a siê o
wolnoæ, o sprawiedliwoæ spo³eczn¹
i o obecnoæ krzy¿a w ¿yciu publicznym. Tym wartociom dochowa³e
wiernoci jak nikt. Dlatego jak zawsze z dum¹ bêdziemy mówiæ o to-
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bie cz³owiek Solidarnoci - powiedzia³ niadek. - P³aczemy, bo by³e
dobrym cz³owiekiem  mówi³ niadek, a chwilê póniej doda³:
- Przypomnia³e nam, co to znaczy byæ Polakiem. Wdziêczni przyszlimy zawiadczyæ, ¿e bez solidarnoci nie zbudujemy lepszego
wiata. Nie ma dzisiaj Warszawy
ani Krakowa, ani Gdañska. Jest jedna Polska - zadumana w ¿a³obie.
Przewodnicz¹cy Solidarnoci apelowa³ równie¿ do zagranicznych
goci, by powiedzieli w swoich krajach o tym, co widzieli w Polsce, o
tych t³umach ¿egnaj¹cych Prezydenta w Warszawie i pod Wawelem.
Mo¿na by³o równie¿ us³yszeæ, ¿e
solidarnoæ Polaków w dniach
¿a³oby narodowej, to by³ ho³d dla
Pary Prezydenckiej i wszystkich
ofiar katastrofy. Wed³ug szefa Solidarnoci, by³ to wieniec pamiêci
polskich serc.
Podczas tej czêci uroczystoci
ostatni przemówi³ prymas abp Henryk Muszyñski.
- Przez ca³e ¿ycie by³e wiernym
synem Kocio³a i wiarygodnym
wiadkiem Chrystusa. Po latach programowej ateizacji podnios³e wysoko sztandar, na którym by³y wypisane s³owa: Bóg, Honor, Ojczyzna.
Nie tylko na sztandarze, ale i w ludzkich sercach  mówi³ prymas Polski.

POLACY DZIÊKOWALI

Gdy ¿o³nierze przenosili trumny Pary Prezydenckiej na lawety armatnie, przywita³y ich oklaski.
Oraz okrzyki:
- Lech Kaczyñski!! Dziêkujemy!!
S³owa wdziêcznoci Polaków,
miesza³y siê z Hymnem RP, który

piewa³y zgromadzone w Krakowie
t³umy. Tylko na Rynku G³ównym
zgromadzonych by³o wtedy oko³o
100 tys. osób. Nad ich g³owami
unosi³ siê las polskich flag, transparentów, sztandarów Solidarnoci.
Za trumnami sz³a rodzina i przyjaciele zmar³ych oraz przedstawiciele w³adz RP i pozostali gocie.
W momencie, kiedy ¿a³obny
kondukt zbli¿a³ siê do katedry na
Wawelu, odezwa³ siê Dzwon Zygmunta, by³a godz. 17.07. Gdy orszak
doszed³ do Wawelu zatrzyma³y siê
lawety armatnie z trumnami. Stamt¹d ¿o³nierze ponieli trumny na ramionach do katedry. Po¿egnanie liturgiczne prowadzi kardyna³ Stanis³aw Dziwisz. Nastêpnie trumny z
cia³ami Pary Prezydenckiej zosta³y
zniesione przez ¿o³nierzy do krypty
pod Wie¿¹ Srebrnych Dzwonów. Do
tej pory spoczywa³ tam tylko Marsza³ek Józef Pi³sudski. W tej czêci
uroczystoci po¿egnania Lecha i
Marii Kaczyñskich obecna by³a ju¿
tylko najbli¿sza ich rodzina
oraz przyjaciele. Wtedy te¿ oddano
21 strza³ów armatnich na czeæ Prezydenta RP i jego ¿ony, one równie¿
oznacza³y koniec Ich drogi.
Parê Prezydenck¹ pochowano w
sarkofagu z onyksu miodowego.
Na jego górnej p³ycie wykuto
krzy¿, a na bocznej cianie ich
imiona i nazwiska
Po zakoñczeniu uroczystoci pogrzebowych Polacy mogli jeszcze
oddaæ ho³d Parze Prezydenckiej ju¿
w krypcie pod Wie¿¹ Srebrnych
Dzwonów. Na Rynku G³ównym
¿ycie wraca³o do normy.
Sebastian Reñca,
Katarzyna Biersztañska

Zbrodnia Katyñska - jest pojêciem, odniesionym do jednego
z miejsc eksterminacji polskiej
elity przywódczej w latach II
wojny wiatowej, najwczeniej
odkrytego  lasu katyñskiego
pod Smoleñskiem.

Z

brodnia Katyñska to skrytobój
czy mord dokonany przez Sowietów na blisko 22 tysi¹cach obywateli pañstwa polskiego, których 
po wkroczeniu Armii Czerwonej do
Polski 17 wrzenia 1939 r.  wziêto
do niewoli lub aresztowano. Na podstawie tajnej decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwi¹zkowej Komunistycznej Partii
(bolszewików) z 5 marca 1940 r.,
zg³adzono strza³em w ty³ g³owy oko³o 15 tysiêcy jeñców przetrzymywanych wczeniej w obozach specjalnych NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku.

MIERÆ, ALBO NIEWOLA

Wojska sowieckie wkroczy³y na
terytorium Polski nad ranem 17
wrzenia 1939 roku. Sta³o siê to w
chwili, gdy kampania polsko-niemiecka by³a jeszcze w pe³nym toku,
a 25 polskich dywizji walczy³o z
Niemcami. Nad Bzur¹, na zachód od
Wis³y, miêdzy Wis³¹ a Bugiem i na
zachód od Lwowa toczy³y siê gwa³towne bitwy potê¿nych zgrupowañ
si³ z obu stron, a Warszawa, Lwów,
Hel i Modlin broni³y siê skutecznie
przed nieprzyjacielem. Sowieci
wkroczyli na terytorium Polski, rozpowszechniaj¹c fa³szywe pog³oski,
¿e id¹ rzekomo na pomoc biæ Niemców. W wielu miejscowociach Polski, w których ³¹cznoæ z orodkami
pañstwa zosta³a zerwana na skutek
niemieckich dzia³añ wojennych, dosz³o do dezorientacji wród polskich
oddzia³ów wojskowych, poch³oniêtych walk¹ z Niemcami. W innych
miejscach wojska polskie stawia³y
napastnikom sowieckim zaciêty,
choæ rozpaczliwy opór. Bez wzglêdu na stanowisko jakie zajê³y poszczególne oddzia³y Wojska Polskiego, wszystkich pozostawionych

Zbrodnia w Katyniu nigdy nie doczeka³a siê s¹du

Bez ust, oczu i twarzy
przy ¿yciu ¿o³nierzy spotka³ ze strony sowieckiej propagandy ten sam
los: mieræ, albo niewola.

CEL  ZNISZCZYÆ
POLSKOÆ

Na terenach zajmowanych przez
Zwi¹zek Sowiecki, brutalnie i bezprecedensowo przeladowano Polaków. Przes³uchania niewinnych lu-

dzi zaczyna³y siê najczêciej od
wydawania nieuzasadnionych motywów aresztowania. By³y to jednak
nieliczne przypadki. Na ogó³ nie
dbano w ogóle o przyczyny, czy nawet pozory. Liczy³a siê permanentna walka z Polskoci¹, psychiczna i
fizyczna. Próbowano udowodniæ
Polakom, ¿e istniej¹ sposoby na niewygodnych ludzi. Z premedytacj¹
szykowano zamach na idee Polskoci, narodowego patriotyzmu. D¹¿ono do unicestwienia, które by³oby
pocz¹tkiem zaw³adniêcia duszami
walcz¹cych Pi³sudczyków, albo
gorzej usuniêcia ich w niewyjanionych okolicznociach. Taki pomys³ móg³ jedynie powstaæ w g³owach zlaicyzowanych dyktatorów
komunizmu czy faszyzmu. Jednym
z celów Stalina by³o trwa³e zniszczenie polskiej pañstwowoci. Od
pierwszych chwil tej agresji, Sowieci konsekwentnie izolowali (lub zabijali na miejscu) tych, których
uznawali za reprezentantów grupy
przywódczej niszczonego pañstwa,
szczególnie kadrê oficersk¹. Mo¿na
przypuszczaæ, i¿ w³adze sowieckie

z góry planowa³y ich systemow¹ eliminacjê  podobnie jak zaplanowali to nazici w swojej czêci okupowanej Polski. W przeciwieñstwie
do Niemców, którzy nie ukrywali
miejsc swoich zbrodni i nie zrzucali winy na innych, Stalin ukrywa³
swe zbrodnie bardzo skrzêtnie. Sowieci nie chcieli du¿ego rozg³osu,
ale wzrostu wewnêtrznej i zewnêtrznej stabilnoci, albowiem dbali o
maskê szlachetnych obroñców pokoju. Postanowili oni odsun¹æ
wp³ywowych ludzi w taki sposób,
aby sowietyzacja mog³a przebiegaæ
p³ynnie i sprawnie. Lekarze, adwokaci, profesorowie zostali uwiêzieni. Stalin stanowczo zaprotestowa³,
by rozprawiæ siê z nimi ³agodnie.
Plan ich likwidacji zosta³ objêty
cis³¹ tajemnic¹. Zgodnie z nim powinni oni byli znikn¹æ z powierzchni ziemi. Wed³ug ujawnionego dokumentu, tak d³ugo poszukiwanego
przez polskich i nie tylko polskich
historyków, znane s¹ szczegó³y propozycji £awrentija Berii, jak¹ z³o¿y³ Stalinowi w zwi¹zku z wymordowaniem polskich jeñców. Ten
drugi odpowiedzia³ bezzw³ocznie.
Owa notatka przes³ana przez Komisarza Ludowego Spraw Wewnêtrznych ZSRR pochodzi z 5 marca
1940 roku. Zaznaczono w niej problemy zwi¹zane z oficerami, policjantami, ¿o³nierzami przebywaj¹cymi w trzech obozach: Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie. Przetrzymywanych by³o, jak okreli³
nadawca, ok. 14736 by³ych oficerów, urzêdników, obszarników, ¿andarmów, s³u¿by wiêziennej, osadników, agentów wywiadu. Wed³ug narodowoci by³o tam ok. 97 procent
Polaków. Beria wyranie przedstawi³ przyczyny usuniêcia aresztowanych. Rzekomo mieli oni prowadziæ
agitacjê antyradzieck¹. Oczekiwali
oswobodzenia, by móc uzyskaæ
mo¿liwoæ aktywnego w³¹czenia siê
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w walkê przeciwko w³adzy radzieckiej. W notatce proponowano rozpatrzenie powy¿szych
aspektów z zastosowaniem wobec
oskar¿onych najwy¿szego wymiaru kary  rozstrzelania. Sugerowano przeprowadziæ sprawê, jednak¿e bez wzywania obwinionych i przedstawiania im
jakichkolwiek zarzutów.
Zamaszyste podpisy Stalina i jego najbli¿szych
wspó³pracowników oznacza³y jednoznaczny wyrok
mierci. Za rozstrzelaniem
g³osowali: Józef Stalin,
Kliment Woroszy³ow,
Wiaczes³aw Mo³otow,
Anastas Mikojan, £azar
Kaganowicz, Michai³ Kalinin, £awrientij Beria.
Nikt siê nie wstrzyma³. Nikt nie by³
przeciw. Jak perfidne  w tym kontekcie  s¹ s³owa sowieckiego
wodza, wypowiadane póniej w
rozmowach z Kotem, Andersem
czy Sikorskim, szydercze wrêcz insynuacje o rzekomych ucieczkach
polskich oficerów do Mand¿urii
czy Mongolii.
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Kiedy wiosn¹ 1940 roku rozesz³a siê wiadomoæ, ¿e uwiêzieni
w obozach bêd¹ mogli wkrótce
wróciæ do swojej Ojczyzny, zapanowa³a wród nich wielka radoæ,
ujawniaj¹ca siê w uroczystociach,
zorganizowanych w dzieñ odjazdu. Ka¿dy próbowa³ pocieszaæ siê
nawzajem jak najserdeczniejszymi
s³owami. Wiêniowie jednak od
pocz¹tku wyjazdu byli bardzo dok³adnie pilnowani, co wzbudza³o
i potêgowa³o liczne podejrzenia.
Notatki, sporz¹dzane przez niektórych jeñców, przybli¿aj¹ nam narastaj¹ce wród nich napiêcie. Stanis³aw Swianiewicz w ksi¹¿ce W
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cieniu Katynia napisa³: Po chwili
auto ruszy³o. Prze¿egna³em siê. B³ysnê³a mi myl, ¿e jestem przeznaczony do egzekucji. Od 3 kwietnia
1940 roku rozpoczê³o siê rozstrzeliwanie polskich jeñców w Katyniu,
Twerze
i
Charkowie.
Wiêkszoæ zw³ok, znajduj¹cych siê

w lesie katyñskim, nosi³o lady po
strzale w ty³ g³owy. Ten sposób wykonywania kary mierci by³ typowy,
powszechny i niejako oficjalny w
Zwi¹zku Sowieckim. Niemcy, w
swoich masowych egzekucjach, stosowali raczej komory gazowe lub
miertelne zastrzyki oraz rozstrzeliwania przy pomocy karabinów maszynowych. Sekcje zw³ok wykaza³y, ¿e niektóre osoby mia³y po³amane szczêki od mocnych uderzeñ,
wzglêdnie rany k³ute, zadane bagnetem. By³y to ofiary, które stawia³y
opór lub krzycza³y. Aresztowani
katoliccy ksiê¿a byli oddzieleni od
pozosta³ych jeñców. Po wnikliwym
zbadaniu zbrodni przez Czerwony
Krzy¿ w kwietniu 1943 roku stwierdzono, ¿e zanim ksiê¿a otrzymali
strza³ w ty³ g³owy, to najpierw byli
torturowani, bici, katowani do tego
stopnia, i¿ przetr¹cano im koci.

KATYÑSKIE K£AMSTWA

Sprawa katyñska by³a przez
ca³y okres ZSRR jedn¹ z najcilej
strze¿onych tajemnic Kremla. Gdy
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po zakoñczeniu II wojny, podczas
procesów norymberskich Zwi¹zkowi Sowieckiemu nie uda³o siê
obarczyæ win¹ za ten mord Niemców (ale zarazem uda³o mu siê
unikn¹æ poddania os¹dowi win
ZSRR), w³adze sowieckie na sta³e przyjê³y wbrew faktom wyk³adniê k³amstwa katyñskiego: Sowieci nie maj¹ nic
wspólnego z mordem na
polskich oficerach  za
wszystko odpowiedzialny
jest niemiecki faszyzm.
Do s¹dzenia winnych za
tê zbrodniê nigdy nie dosz³o. Chocia¿ znani s¹ ci,
którzy decyzjê o niej podjêli, a tak¿e ponad stu wykonawców (ujawniona
zosta³a lista nagrodzonych za akcjê roz³adowania obozów).
Ostatnio jednak pozycja
Kremla zaczê³a siê zmieniaæ. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew udzielaj¹c wywiadu dla anglojêzycznej telewizji Russia Today powiedzia³:
- Polscy oficerowie w 1940
roku zostali rozstrzelani z woli ówczesnych przywódców ZSRR, w
tym Józefa Stalina (...). Jeli mówiæ o Stalinie i osobach, które pracowa³y pod jego kierunkiem, liderach ówczesnego Zwi¹zku Radzieckiego, to dokonali oni zbrodni. Jest to dla wszystkich zrozumia³e i oczywiste. Dokonali zbrodni i
wobec w³asnego narodu, przede
wszystkim i w pewnym sensie wobec historii  mówi³ Miedwiediew.
Pozostaje nadzieja, ¿e zmiana
stanowiska w³adz rosyjskich wobec
 Zbrodni Katyñskiej doprowadzi
do ostatecznego zbadania i wyjanienia okolicznoci tego mordu. K³amstwo katyñskie na zawsze musi
znikn¹æ z przestrzeni publicznej.
Zdzis³aw Palewicz Junior
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